
Jaarverslag PR-commissie 2019 
 

In 2019 hebben weer vele leden bijgedragen aan de communicatie en uitstraling van onze vereniging. 

Het clubblad blijft voor menig lid de belangrijkste bron van clubinfo en heeft deze taak ook het 

afgelopen jaar goed vervult. Daarnaast worden onze sociale media door vele leden gevolgd en 

gedeeld en bereiken wij hierdoor een grote groep belangstellenden. Door middel van lotenverkoop is 

met name door veel jeugdleden bijgedragen aan de inkomsten. Bij promotionele activiteiten hebben 

vooral de varende leden hun steentje bijgedragen. De PR-commissie wil op deze plaats alle leden 

bedanken die zich voor deze zaken hebben ingezet.  

 

De PR-commissie heeft gemerkt dat leden en externe partijen haar steeds beter weten te vinden. 

pr@notwin.nl blijft het primaire e-mailadres van deze commissie. Contact met de redactie van het 

clubblad gaat via redactie@notwin.nl. Speciaal voor de clubkleding is er het e-mailadres 

clubkleding@notwin.nl.  

 

Clubblad de Boei is in 2019 viermaal gedrukt verspreid onder de leden. Ook naar de digitale versie, te 

downloaden vanaf onze site, is steeds meer vraag. Onze leden blijven door middel van het clubblad 

op de hoogte van de verschillende facetten van de vereniging en het clubblad heeft daarmee een 

verbindende functie. Ook de agenda van het clubblad wordt regelmatig geraadpleegd door leden. 

Speciale dank gaat uit naar Paulien Hopman voor haar werk aan ons clubblad. Diverse adverteerders 

maken de uitgifte van ons clubblad mogelijk. De meeste adverteerders hebben een link met onze 

vereniging, ofwel persoonlijk ofwel via de watersport of hulpverlening. In 2019 zijn enkele 

adverteerders gestopt, maar tegelijkertijd hebben wij nieuwe adverteerders mogen verwelkomen. 

Ook in 2020 zult u nieuwe advertenties in de boei zien verschijnen. Houd het clubblad daarom in de 

gaten… 

 

Een tweede manier waarop veel leden en niet-leden de actualiteiten volgen van de vereniging is via 

de social media. Hiervoor worden door Notwin 3 accounts beheerd: Twitter, Facebook en Instagram. 

Het aantal volgers op Twitter is dit jaar gestagneerd na een grote groei in 2018, maar blijft veruit ons 

grootste medium. De 5 meest bekeken berichten op onze Twitter (Tweets) per maand krijgen 

minstens 1000 weergaven, sommigen (ruim) meer dan 2000. Met de populairste tweet, over de 

oefening met de SAR-helikopter, werden maar liefst 16890 twitteraars bereikt.  

 

Op Facebook kreeg de vereniging dit jaar 10% meer volgers, dit lijkt gepaard te gaan met de 

landelijke trend dat Facebook, sinds een dip in 2018, weer meer Nederlandse gebruikers heeft. Het 

Instagram account van de vereniging blijft sterk groeien en kreeg dit jaar ruim 35% meer volgers. Met 

name de jongere generatie zit op Instagram. De commissie wil Angélique Vandenbroek en Vincent 

Tigchelaar bedanken voor hun bijdragen aan de social media. Daarnaast worden ook alle leden 

bedankt die onze berichten hebben gedeeld.  
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Tabel 1: Volgers op sociale media-kanalen Reddingsbrigade Notwin Hoorn in 2019. Weergegeven 

zijn het aantal volgers in januari 2019 en januari 2020 en de (percentuele) toename per medium. 

 

Platform Jan 2019 Jan 2020 Toename 2019  

Twitter 844 851 +7 (+0.8%)  

Facebook 522 573 +51 (+9.8%)  

Instagram 276 374 +134 (+35.5%)  

 

Op 11 mei 2019 vond, tegelijkertijd met de door de KNRM georganiseerde nationale 

Reddingbootdag, ook onze eigen Reddingbootdag plaats. Deze promotionele dag heeft vooral als 

doel om onze vereniging binnen Hoorn een grotere naamsbekendheid te geven. Ook veel familie en 

vrienden van leden komen op deze dag langs om de vereniging te leren kennen en een keertje mee 

te kunnen varen. Met de gratis rondvaart, reddingsmiddelenoefening en bediening van de bluspomp 

kon jong en oud actief genieten. Op en rond de post was veel te zien en konden alle vragen worden 

gesteld. In 2020 is de Reddingbootdag iets eerder in het jaar, namelijk op 25 april. We hopen om ook 

dan mooi weer en een grote opkomst te hebben.  

 

Rabobank West-Friesland verdeelde voor de Rabo Clubkascampagne een bedrag van €350.000 onder 

lokale verenigingen. De verdeling van dit bedrag werd gebaseerd op het aantal stemmen dat de 

deelnemende verenigingen kregen van de leden van Rabobank West-Friesland. Met deze actie is er 

maar liefst €590,76 opgehaald. Daarom worden bij deze alle stemmers bedankt voor hun stem!  

 

Vanaf september zijn vooral onze jeugdleden actief geweest om loten van de grote clubactie te 

verkopen. In totaal zijn bijna 450 loten verkocht, wat ons ruim €1000,- heeft opgeleverd. Alle 

verkooptoppers daarom heel erg bedankt, en vooral Ruud en Jelle, onze superverkopers. 

 

In 2019 zijn er weer 2 momenten geweest waarop leden clubkleding konden bestellen. Bij het 

tweede moment gaf de leverancier echter aan dat er wegens een drukfout veel kleding opnieuw 

gedrukt moest worden. In februari of maart hopen wij alle leden van hun kleding te kunnen voorzien, 

de leden worden bedankt voor hun geduld. Ook werden er weer opstappers voorzien van een 

basispakketje om, wanneer zij in functie zijn, er representatief uit te zien. Daarnaast is er een 

inruilactie geweest om alle leden die nog in shirts van de oude kledinglijn (vóór 2014) van een nieuw 

shirt te voorzien. Hier hebben 14 leden gebruik van gemaakt. Al onze leden lopen daarom nu in 

dezelfde shirts rond in het zwembad en rond de post. Hans Kok wordt bedankt voor zijn hulp bij de 

organisatie van de clubkleding. 
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